
ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTI!  
 
Spoštovani! 
 
Evropska pravna fakulteta tudi v letošnjem študijskem letu ponuja dostop do E-
oblike študija. 
 
Sklenili smo, da se bo za izredne študente prvega in drugega letnika dodiplomskih in 
magistrskih programov študij izvajal tudi v E-obliki. Za redne študente ter za izredne 
študente, ki bi želeli obseg rednih predavanj1, pa bo e-študij na voljo kot opcijska 
(nadstandardna) storitev po ceni 14,20 eur na mesec2. 
 
Organizacijsko poteka E-študij predvsem v obliki videoposnetkov predavanj (“v živo” 
in “na zahtevo”) in konzultacij prek elektronske pošte ter z nudenjem podporne 
literature in drugih študijskih pripomočkov. Za razliko od ostalih inštitucij, ki v 
Sloveniji izvajajo E-študij, so pri nas vsebine na voljo na spletnem potralu, ki ga je 
razvilo slovensko podjetje LectureHub, posebej za namene izvajanja E-izobraževanja. 
Celoten sistem E-študija temelji na lastnem znanju in razvoju ter upošteva 
pedagoško-andragoške temelje za izvajanje izobraževanja na daljavo. Poleg 
spletnega portala, namenjenega E-študiju, je študentom na voljo tudi posebej 
pripravljeno gradivo za samostojno učenje. Izpiti in druge obveznosti pa še vedno 
potekajo na klasičen način.  
 
Pri E-študiju vam bodo pomagali tutorji. Njihova naloga je predvsem, da vam olajšajo 
potek študija, ažurno odgovarjajo na vaša vprašanja ter uredniško pripravljajo 
študijske vsebine, poleg tega pa bodo tudi objavljali in urejali videoposnetke 
predavanj ter skrbeli za administrativne vidike izvajanja predmeta v E-obliki. Ker E-
študij zahteva prirejeno obliko predavanj predvsem v smislu učnega gradiva, smo 
pripravili medijsko, tekstovno in drugo gradivo, ki temelji na najsodobnejših 
psiholoških ter pedagoško-andragoških spoznanjih. 
 
Več o E-študiju na Evropski pravni fakulteti lahko preberete na naši spletni strani: 
http://www.evro-pf.si/studij/e-studij/. 
 
Če vas zanima sodobni sistem študija, kot ga že izvajajo najuglednejše univerze na 
svetu, nam pišite na elektronski naslov referata za študentske zadeve info@evro-
pf.si. 
 
Lep pozdrav, 
 
 
Priloga:  - opis paketa E- študij. 

                                                        
1 Posneta redna predavanja so na voljo le za prvi letnik dodiplomskega programa Pravo 1. 
stopnje, za ostale so na voljo posneta izredna predavanja. 
2 Cena za opcijsko nadstandardno storitev je 170,00 eur na letni ravni za posamezni letnik 
študija, ki se lahko poravna v 4  zaporednih obrokih.  
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Priloga: opis paketa E- študij 
 
 
E-ŠTUDIJ vključuje:  
 

 Uvodno pedagoško-andragoško izobraževanje v obsegu 16 ur  (krovna tema je kako 
se učiti pri E-študiju. Izobraževanje obsega predavanja, vaje, samostojno delo, 
potrdilo o izvedenem izobraževanju), 

 Izobraževalna delavnica za uporabo spletnega portala, 

 Dodatna izobraževanja in svetovanje s področij komunikacije, priprave gradiv,                     
motivacije pri E-študiju in drugih tem, ki vam omogočajo uspešnejši študij, 

 Dostop do spletnega portala za e-študij, 

 Dostop do video vsebin (posnetki predavanj in druge video vsebine),3 

 Diskusije in blogi, 

 Študijsko gradivo (Power Point predstavitve, pdf datoteke in drugo gradivo), 

 Dostop do testnih izpitnih vprašanj, ki jih pripravijo tutorji po dogovoru s profesorji, 

 Samostojni študij pod mentorstvom profesorjev, 
 
Tutorsko pomoč, ki vključuje, ni pa omejena na: 
 

 Moderiranje poteka študija, 

 Sistematična pomoč, svetovanje in vodenje skozi učni proces, 

 Individualiziran pristop, 

 Pomoč pri začetnih težavah, 

 Pomoč pri uvajanju zahtevnih učnih vsebin, 

 Pomoč (svetovanje) pri oblikovanju izbora predmetov in odločitvi za izbirne 
predmete, 

 Pomoč pri izbiri metod učenja, 

 Svetovanje in odgovori na vprašanja o izpitih in izpitnih rokih, 

 Seznanjanje s potrebnimi informacijami o poteku predmeta in literaturo, 

 Svetovanje glede pravilnikov in poteka študija, 

 Izvajanje tutorskih ur (neposredno svetovanje študentom), 

 Odgovori na vprašanja v razumnem času (24 ur), 

 Pomoč študentom pri osvajanju socialnih omrežij, 

 Po presoji tudi dogovor za osebna svetovanja, 
 
Poleg tega pa še: 
 

 Druženje, neformalna srečanja, obveščanje študenta o posebnih dogodkih. 
 
 

                                                        
3 Videovsebine se dodajajo sproti. Morda ob pričetku študija še ne bodo objavljene vse 
videovsebine za vse predmete. 


